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Dwa miesiące pandemii. 
Gdzie jesteśmy? 
Zarządzanie ryzykiem.

Mariusz Pogorzała



Połączenie audio / chat



Sprawy organizacyjne: 

- Webinarium jest szkoleniem zawodowym w rozumieniu art. 12 ustawy o dystrybucji 

ubezpieczeń. Art. 12 mówi, iż w przypadku szkoleń prowadzonych w formie e-learningu 

wymagane jest zaliczenie testu obejmującego zakres tematyczny szkolenia.

- Wszystkie webinaria są rejestrowane, a po ich zakończeniu nagranie będzie udostępnione 

na stronie internetowej www.businessfirst.com.pl 

- W ciągu tygodnia do wszystkich zarejestrowanych na webinarium prześlemy do wypełniania 

ankietę-test w celu spełnienia wymogów ustawowych. Wypełnienie ankiety pozwoli na 

przesłanie certyfikatu.



Dwa miesiące pandemii. Co dalej? 
Zarządzanie ryzykiem.

Paweł Szczepankowski – Country Manager
Mariusz Pogorzała – Sales Channel Manager
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Źródła: businessinsider.com.pl; biznes.wprost.pl; 

rmf24.pl; next.gazeta.pl
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Rentowność działalności: kłopoty w raju

Źródło: GUS
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Gdzie się czają największe problemy?

Źródło: GUS
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Inwestycje: słaby początek roku, trudno o optymizm na przyszłość

Źródło: GUS
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Co u sąsiadów? Niemcy. PKB

Produkcja przemysłowa

Źródło: tradingeconomics.com
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Produkcja samochodów – perła w koronie Niemiec

600k 

250k 

11k 

Źródło: tradingeconomics.com
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Polska. Garść dobrych informacji!





Źródło: GUS

Q1 2019 Q1 2020
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No i co dalej? Bezrobocie.

Źródło: GUS
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Co dalej? Deklaracje zwolnień grupowych.

15 700 osób

135 zakładów
• 04/2019

18 700 osób

184 zakładów
• 03/2020

26 700 osób

341 zakładów
• 04/2020

Źródło: GUS
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Co dalej? Oferty pracy.

Źródło: GUS
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https://www.uneca.org/covid-19/pages/dashboard

https://www.uneca.org/covid-19/pages/dashboard


Prawdopodobieństwo

Niewykonania Zobowiązania

Prawdopodobieństwo niewywiązania się odbiorcy

z zobowiązań w okresie jednego roku to parametr, 

który jest wynikiem obliczenia dokonanego na podstawie

narzędzia analitycznego, bazującego na prognozach oraz 

historycznie zaobserwowanych stopach niewypłacalności, 

ich badaniu i związku z wielkościami lub wskaźnikami

finansowymi oraz innymi cechami jakościowymi 

decydującymi o kondycji podmiotu. 
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Probability of Default (PD, PoD)

Ocena zdolności w ramach limitu kredytowego

(sektor, DSO, Buyer Rating)

Dostawa dóbr lub wykonanie usług

z odroczonym terminem płatności

Ubezpieczony sprzedawca

Odbiorca

Ochrona

Ocena ryzyka, określenie PoD

Transakcja

Ubezpieczenie

należności



Kalkulacja umowy ubezpieczenia należności

Określenie charakteru umowy

Risk attaching – podstawa, zgodnie z którą zapewnia się ochronę za roszczenia wynikające z polisy w okresie, którego dotyczy 

umowa ubezpieczenia. Ubezpieczyciel gwarantuje, że ubezpieczeniem objęty jest cały okres ubezpieczenia, nawet jeśli 

roszczenia zostaną zgłoszone po okresie wygaśnięcia umowy.

Losses occurring – podstawa, zgodnie z którą pokrywane są wszystkie roszczenia występujące w okresie obowiązywania 

umowy. Straty powstałe po dacie wygaśnięcia umowy nie są pokrywane.

Określenie sposobu rozliczania

- od obrotu, faktycznie wykonanego obrotu ubezpieczonego, od całego obrotu za poprzedni okres, od deklarowanego obrotu,

- od salda

- stała kwota składki

Udział własny w szkodzie

Najczęściej obowiązkowy, nienaruszalny. Może występować różny dla każdej kategorii odbiorców lub per kraj,

Franszyza

Integralna, redukcyjna, minimalna, zagregowana

Maksymalna kwota odszkodowania 

Najczęściej wskazane jako krotność składki rocznej, 20x, 30x 40x w standardzie

Akceptacja przeterminowania

Inną kalkulację stosujemy, kiedy akceptowalne ubezpieczone przeterminowanie będzie wynosiło 60 dni, inaczej kiedy 90 dni,

a inaczej kiedy 120 dni
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Kalkulacja umowy ubezpieczenia należności cd.

Pokrycie kosztów windykacji

Refundacja w %, całkowity brak kosztów – za darmo, stawka ryczałtowa, lub wyłączenie pokrycia kosztów

Zaliczanie płatności należności przeterminowanych

Płatności od odbiorców zaliczane są na najstarsze niezapłacone należności, czy te płatności pomniejszają odszkodowanie?

Ubezpieczenie dodatkowych ryzyk

Ryzyko polityczne, ryzyko produkcji, umowy wiążące, zaliczki na rzecz dostawców, składy konsygnacyjne itp.

Dodatkowe klauzule

Płatność za należności sporne, ubezpieczenie kaucji gwarancyjnych, klauzule przeoczeń itp., dodatkowe SLA

Limity kredytowe

Opłata za badanie wiarygodności kredytowej to jedno, ale osobno kalkulowane są limity top-up (lub cover-up), limity FOT (inna 

umowa reasekuracyjna)

Zwrot składki

Bonus za bezszkodowość lub niska szkodowość, udział w zysku

Kurtaż

Ustalany indywidualnie
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Atradius Crédito y Caución S.A.

de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa

Mobile: +48 600 279 970

E-mail: businessfirst@atradius.com

Website: www.businessfirst.com.pl

Dziękujemy za uczestnictwo.

mailto:businessfirst@atradius.com
blocked::http://www.atradius.pl/

